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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarplan 2019 van Speeltuinwerk Limburg (SpeL).
Met de titel “Samen maken wij buiten spelen mogelijk” geeft Speeltuinwerk Limburg uiting
aan haar doelstelling om in stevige samenwerkingen alle Limburgse kinderen dagelijks
buiten te laten bewegen en beleven.
Buiten spelen is belangrijk en gezond. Daarom verdient het aandacht en ruimte: in onze
buurt, in onze tijd, in onze (politieke) agenda. Speeltuinwerk Limburg zet zich juist daarvoor
in; als maatschappelijke organisatie ondersteunt SpeL zoveel als mogelijk initiatieven die
ruimte geven aan buiten spelen. Buiten spelen is namelijk ontzettend leuk en geeft tegelijk
een waardevolle bijdrage aan de samenleving van nu en straks.
SpeL begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven aan buiten spelen om daarmee
buiten spelen voor alle kinderen in Limburg mogelijk te maken. Daarbij zijn alle
initiatiefnemers even belangrijk.
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1. Speeltuinwerk Limburg
Wat en Wie
Speeltuinwerk Limburg is een vereniging die door Provincie Limburg erkend is als organisatie
van Maatschappelijk Belang. De organisatie bestaat uit een bestuur van vrijwilligers en een
team van medewerkers. Er zijn 62 (speeltuin)leden aangesloten bij Speeltuinwerk Limburg.
Bestuur
Het Bestuur van Speeltuinwerk Limburg bestaat uit de volgende personen:
Bestuur
Dhr. T. Huyskens, voorzitter
Dhr. B. Reijnen, secretaris
Dhr. R. Hubers, penningmeester
Consulenten:
Carlien Schouten
Marianne Greenall
Sabine van Doorn

Mw. J. Rikers, lid
Dhr. J. Burgers, lid

Vrijwilligers:
Provinciaal : 5 personen
Lokaal: ca 2.200 personen

MISSIE
“Speeltuinwerk Limburg begeleidt en ondersteunt projecten die ruimte geven
aan buiten spelen, om daarmee buiten spelen voor alle kinderen in Limburg
mogelijk maken.
Ons motto: ieder kind, elke dag”

VISIE
“Buiten Spelen moet voor ieder kind vanzelfsprekend zijn.
Buiten spelen en buiten zijn is goed voor de ontwikkeling van mensen, het is
gezond en belangrijk. Ruimte geven aan Buiten Spelen biedt een waardevolle
bijdrage aan de samenleving van nu en straks.
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Doelstellingen
Speeltuinwerk Limburg stelt zich ten doel het buiten spelen te stimuleren en bevorderen.
De achterliggende gedachte daarbij is winst te behalen in het huidige en toekomstige
welzijnsgevoel van Limburgers, klein én groot.

De directe doelgroep zijn volwassenen. Door
hen -in welke vorm dan ook- te betrekken in
onze doelstellingen ondersteunen zij gezond
opgroeien van Limburgse jeugd- onze
indirecte doelgroep-. Tegelijk kan deze
betrokkenheid ook henzelf welzijnswinst bieden.
Bijkomende factoren als verlaagde zorgvraag, minder
schooluitval, e.d. (Buiten Spelen Loont, TNO, 2012) zijn –
naast wijkcohesie en het gevoel voor betrokkenen van
belang en van nut te zijn voor hun omgeving- belangrijke
dragers van het gedachtengoed, een prettige toevoeging
aan onze kernwaarde.
Strategie
Speeltuinwerk Limburg ondersteunt en begeleidt projecten en initiatieven die ruimte
voor buiten spelen nastreven, telkens in voor de doelgroep toegepaste vorm.
Daarbij ligt de nadruk op het overdragen van kennis en het (bij)sturen van het proces dat
ruimte mag gaan geven voor buiten spelen. “Ruimte” krijgt hierin niet enkel de betekenis
van fysieke speelmogelijkheid, maar ook -en met evenveel gewicht- de educatie en
gelden die nodig zijn om een gedragsverandering ten opzichte van buiten spelen teweeg
te brengen.
Daarbij sluit Speeltuinwerk Limburg gewoonlijk aan op bestaande, voorliggende
vraagstukken. Actief aanbod van diensten wordt ingezet wanneer in de werkervaring
inzicht wordt verworven dat daartoe aanzet geeft. De dienstverlening wordt dan -zo
mogelijk in een samenwerkingsverband- ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor de
betreffende doelgroep.
Speeltuinwerk Limburg is uniek in haar dienstenaanbod, doordat zij de
vakgebieden die buiten spelen bijeenbrengt, als totaalpakket aanbiedt.
Aspecten rondom veiligheid, techniek, pedagogiek en sociale processen
worden gecombineerd aangeboden. Daarnaast mag de organisatie rekenen
op een stevige positie in het netwerk van experts in de verschillende deelgebieden.
Het feit dat wij lokaal kunnen aansluiten bij een initiatief of aanvrager en wij ook bekend
zijn met zijn of haar omgeving en netwerk, schenkt vertrouwen en kansen.
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Door samenwerking en verbinding aan te gaan in projecten met andere
(maatschappelijke) organisaties binnen en buiten de grenzen van de provincie, geeft
Speeltuinwerk Limburg meer bekendheid en draagkracht aan haar doelstellingen. In de
samenwerking met de Provincie Limburg vindt Speeltuinwerk Limburg de belangrijkste
pijlers van haar werk: de ambitie vanuit Gezond Opvoeden en Opgroeien en Participatie
zoals benoemd in de Sociale Agenda.
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2. Meerjarenplan 2017- 2020
Het werkplan 2019 staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het Meerjarenplan dat
Speeltuinwerk Limburg heeft opgesteld voor de periode 2017-2020.
“Samen maken wij buiten spelen mogelijk” benadrukt dat buiten spelen waardevol is voor
de jeugd in de ambitie hen gezond te laten opgroeien in Limburg, met het oog op hun eigen
toekomst, maar ook op toekomst van iedereen. Buiten spelen raakt immers aan een
variëteit van aandachtsgebieden; voor de jeugd én de volwassenen om hen heen.
Deze aandachtsgebieden sluiten nauw aan op de beleidsdoelen zoals geformuleerd in het
Uitvoeringsprogramma Koers voor een Vitaler Limburg.

“Samen maken wij buiten spelen mogelijk” draagt bij aan de doelstellingen zoals benoemd in
de Sociale Agenda; daarin is Gezond Opgroeien en Opvoeden een vanzelfsprekende
verbinding, maar is een onderdeel als Participatie evengoed noodzakelijk voor het behalen
van het gewenste resultaat.
Buiten Spelen en de Maatschappij
Kinderen ontwikkelen zich breder en krijgen meer kans op extra vaardigheden tijdens buiten
zijn. Hun motoriek, psyche en sociale rijping worden daar vertaald naar; vrienden maken,
problemen oplossen, voor jezelf opkomen, jezelf lichamelijk uitdagen, teamwork,
(verkeers)veiligheid. Alles komt aan bod en draagt bij aan de gezondheid van kinderen.
Spelen is echter meer dan ontwikkeling alleen. Steeds meer komt de factor Geluk ter sprake
als het mag gaan om uitgebalanceerde jeugdjaren. Geluk is al begrip moeilijk meetbaar,
maar wel vast te stellen door navraag. Lekker in je vel zitten is wel degelijk waarneembaar
en steeds vaker wordt de maat dan ook door professionals als zodanig herkend.
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Spelen is leren leven in het klein en daarmee waardevol om dagdagelijks te kunnen doen.
In de praktijk blijkt dat niet voor ieder kind bereikbaar.
Als trefpunt van kinderen, verwordt een speelplek ook snel een trefpunt voor anderen in de wijk of het
dorp. Mensen komen elkaar tegen en maken gebruik van dezelfde voordelen van de speelplek, zoals
die voor de kinderen gelden.
Wijken waar veel buiten wordt gespeeld worden door bewoners ervaren als prettige leefruimte; het
welbevinden in de buurt gaat omhoog en daarbij is ook de jonge generatie gebaat.
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen die groen spelen (natuurgericht, in de natuur), opgroeien
tot volwassenen met een duurzamer instelling. In de trend van de tijd een waarneming waar niet aan
mag worden voorbij gegaan.

Buiten spelen bereikbaar maken
Speeltuinwerk Limburg heeft van de ervaring van de afgelopen jaren geleerd dat spelen voor
kinderen bereikbaar is, wanneer de volwassenen om hen heen ruimte daartoe bieden.
Uiteraard worden hiermee de ouders en (professionele) opvoeders bedoeld, maar even zo
over beïnvloeders en beslissers binnen overheid en onderwijs; gemeente ambtenaren,
medewerkers van welzijnsorganisaties, scholenstichtingen, etc.
Buiten spelen is een maatschappelijk belang voor iedereen in Limburg en de Limburgse
kinderen in het bijzonder. Door het buiten spelen ruimte – in de breedste zin van het woordte geven, kan een bijdrage aan Kinderwelzijn in Limburg worden gegeven.
Speelruimte in de vorm van vrijwillig beheerde speeltuinen of speelplekken
(burgerinitiatieven), maar ook openbare speelplekken in de wijk of schoolpleinen vragen de
nodige aandacht en inzet van geld en menskracht.
Bij de vertaling van buiten spelen naar het werkveld van de “makers”, blijkt pas haar
complexiteit. Technische factoren als veiligheid en techniek, gaan hier hand in hand met
pedagogische en sociologische zaken. Toch treft hier ook meteen de Maakbaarheid van
buiten spelen.
De overtuiging dat buiten spelen gewoonweg nodig is raakt steeds meer in zwang. Wij willen
kinderen een leefstijl aanleren die hen later in de maatschappij zet als gelukkige
medeburgers. Steeds meer zien wij ook dat het ervaren van geluk, samen hangt met welzijn
en gezondheid, betrokkenheid voelen en van belang kunnen zijn. Kortom, buiten spelen zou
een jong ingrediënt kunnen zijn van positieve gezondheid een leven lang.
Doelgroepen die buiten spelen kiezen als (zijdelings) aandachtsgebied spreken met
vertrouwen over de medemens, instanties en overheden die die aandacht delen. Dat is goed
nieuws voor kinderen van nu.
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3. Doelgroepen en Diensten
Doelgroepen
Om kinderen in Limburg ruimte te geven om buiten te spelen, in de breedste zin van het
woord, dienen volwassenen dat aanbod voor hen te creëren.
Buiten spelen op speelplekken onder vrijwillig beheer vraagt inzet van volwassenen in een
waardevolle en belangrijke taak. Hun betrokkenheid als vrijwilliger kan een verschil maken voor de
opgroeiende generatie, maar evenzo voor henzelf. Vrijwilligerswerk geeft sociale contacten, nuttige
tijdsbesteding, betrokken maatschappelijke houding en levensinvulling: participatie die alle betrokken
partijen goed doet.

Ruimte voor buiten spelen vindt haar fysieke mogelijkheden in zeer verschillende vormen schoolpleinen, speeltuinen, eigen straat of wijk- en is daardoor onderhevig aan
besluitvorming in verschillende werkvelden. Beslissers en beïnvloeders vormen daarmee een
divers gezelschap.
Dat maakt dat, wanneer ruimte voor buiten spelen de doelstelling is, de dienstverlening voor
het bewerkstelligen daarvan geschikt moet zijn voor een variëteit in doelgroepen.
Speeltuinwerk Limburg vindt het niet geëigend daarin een keuze te maken. Juist de
smeltkroes van branches binnen het buiten spelen, gecombineerd met het samenbrengen
van vakgebieden, maken buiten spelen tot wat het hoort te zijn: veelzijdig en van iedereen.
Sinds 2017 verdeelt Speeltuinwerk Limburg haar werkveld in de volgende doelgroepen:
- Gemeenten (beleidsmatig, maar ook als betrokken orgaan bij scholen, burgerinitiatieven
en beheerder van openbare speelplekken) (eveneens gemeentelijk gekoppelde organen,
bijvoorbeeld CJG of GGZ, andere overheidsinstellingen);
- (Basis)Scholen (en andere instellingen die zorg, (kinder)opvang en onderwijs verzorgen
voor kinderen t/m de basisschoolleeftijd);
- Burgerinitiatieven (en vergelijkbare groepen actieve burgers met initiatieven gericht op
spelen in de buitenruimte);
- Speeltuinen (leden en niet-leden van de vereniging);
- (Maatschappelijke) Organisaties (van welke de drijfveren overlap tonen, dan wel iets
toevoegen aan het beter bereiken van het (gezamenlijke) doel);
- Vrijwilligers;
- Bezoekers van speelplekken.
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Diensten
Speeltuinwerk Limburg stelt zich ten doel de bijeenkomende vakgebieden samen te brengen
in haar expertise en advies, toegepast op de desbetreffende doelgroep en daarbij een
objectieve rol te hebben. Begeleiding krijgt vorm door gevraagd en ongevraagd informatie te
verstrekken over alle facetten van buiten spelen die SpeL in beeld heeft van een initiatief.
Procesbegeleiding die kan sturen, maar nooit de voortrekkersrol zal nemen.
Daarnaast bieden wij actief kennis aan die het buiten spelen kan ondersteunen in de vorm
van kennisdagen, congressen, trainingen en inspiratie bijeenkomsten. Naast deze vorm van
overdracht is ook de digitale kennisdeling online vanaf 2018 breeduit beschikbaar.
Als lokale partner biedt Speeltuinwerk Limburg nabijheid. Een belangrijke factor, omdat
buiten spelen vorm mag krijgen door besluitvorming, maar mogelijk wordt gemaakt door
mensen. De digitale informatie biedt de ruimte om geheel zonder ondersteuning zelfstandig
tot resultaat te komen; de mogelijkheid voor persoonlijk contact blijft.
Sterke punten van Speeltuinwerk Limburg zijn:
• onafhankelijkheid
• kunnen beschikken over een grote en brede expertise
• toegang laagdrempelig
• kennis ook digitaal; buiten spelen is geen geheim recept
• alles onder één dak van A tot Z: allround specialist op het gebied van Buiten Spelen
• betrouwbare partij als erkende Maatschappelijke Organisatie door Provincie Limburg
• regionale kennis & regionaal netwerk
• bewezen bestaansrecht: meer dan 35 jaar ervaring in ontzorgen van buiten spelen.
In de loop van die ruim 35 jaren ziet Speeltuinwerk Limburg haar succes, wanneer de
dienstverlening zo dicht mogelijk bij de aanvrager wordt gegeven in vorm en inhoud.
Landelijke partners zien de uitrol van hun initiatief goed uit de verf komen in Limburg als
SpeL de uitvoering kan ondersteunen. Dat lokale contact is maatgevend voor het aanbod van
de dienstverlening in 2019.
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Dienstenaanbod per doelgroep
Onderstaande tabel geeft weer welke dienstenaanbod er per doelgroep aangeboden wordt.

x

x

x

x

Bezoekers

x

Vrijwilligers/
Ambassadeurs

Maatschappelijke
Organisaties

X

Speeltuinen

Burgerinitiatieven

Diensten
Draagkracht en
(Kinder)inspraak
Locatie bezoeken
Vind een speelplek
Draagkracht en
(Kinder)inspraak
Toolkits en
Stappenplannen
Kennisdag
Minicongres
Training/
Inspiratie en lezing
Draagkracht en
(Kinder)inspraak
Locatie bezoeken
Projectmatige
samenwerking
Maatschappelijke
samenwerking
Buiten spelen als
vrijwilligerswerk
Project Speelplek
ontwikkeling
Ondersteuning
Speel- en Buiten
ruimtebeleid
Project Speelplaats

Basisscholen
Kinderopvang

Gemeenten

Doelgroepen

x
x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

X

x

x

x

X

x

x

x
x

X
X

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

X

Aanbodvorm
Aanbod door consulenten of met samenwerkingspartner
Digitaal aanbod
Aanbod door vrijwilligers

Jaarplan 2019 Speeltuinwerk Limburg

10

Dit dienstenaanbod beschrijft de situatie zoals Speeltuinwerk Limburg die heeft neergezet in
2018, om zo de dienstverlening efficiënt te laten verlopen en toekomstbestendig te maken.
In 2019 zullen de eerste resultaten van deze werkwijze zichtbaar worden.
Vervolg geven aan transitie
Buiten spelen met als achterland versterken van de sociale cohesie en verhogen van
levensgenot zal voor alle deelnemers in ons netwerk een passende boodschap zijn die
aansluit bij de dynamiek van de komende jaren en bij de Sociale Agenda van Provincie
Limburg. Wij zullen onze organisatie de komende jaren verder professionaliseren om
doelstellingen om te buigen in resultaat.
Nu steeds meer mensen zich thuis voelen in de digitale wereld, is de kennis op deze wijze
ruim beschikbaar. Uiteraard is de informatie niet statisch en zal SpeL zich actief bezig
houden met kennisbeheer.
Vervolgens wil Speeltuinwerk Limburg blijven investeren in het menselijk aspect van de
werkzaamheden. Nabijheid en verbinding voelen, persoonlijk contact, waardering geven en
krijgen door er te zijn; deze items scoren hoog in de werkevaluaties. Onderdelen uit de
werkzaamheden zouden kunnen worden uitgevoerd door betrokken, enthousiaste en
daartoe opgeleide vrijwilligers die wij willen inzetten als “ambassadeurs van het buiten
spelen”.
Dit betekent dat naast de werving van vrijwilligers voor het lokale speeltuinwerk, ook de
werving en opleiding van vrijwilligers/ambassadeurs moet worden ontwikkeld en later een
plek mag krijgen in de blijvende dienstverlening.
In 2018 heeft Speeltuinwerk Limburg onderzoek gedaan naar de organisatievorm die de
beste ondersteuning biedt voor alle aan SpeL verbonden partijen. Naast zaken als
bedrijfsvoering en rechtspersoon, staan ook partnerschap, inspraak en financiële
onafhankelijkheid op rol voor nadere beschouwing. Dit zal in 2019 zijn uitwerking krijgen.
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4.

Projecten van Speeltuinwerk Limburg

Ook in 2019 verdeelt Speeltuinwerk Limburg haar werkzaamheden in
exploitatiewerkzaamheden en projectmatig werken. Vaste en voorgenomen
projectwerkzaamheden voor 2019 worden in dit hoofdstuk kort genoemd.
Een aantal projecten zal in 2019 worden afgerond. Sommige projecten hebben een looptijd
van meerdere jaren.
Onze exploitatiewerkzaamheden dragen bij de aan de volgende referentiewaarden van de
Sociale Agenda: Ervaren gezondheid, Leefstijl, Kinderwelzijn, Kinderveiligheid en Vertrouwen
in medemens, instanties en overheden.
Project 1
Advies en ondersteuning
Bestaande en nieuwe initiatiefnemers die een speelplek exploiteren of op een andere
manier vormgeven aan buiten spelen en buiten zijn worden ondersteund en/of geadviseerd
op aanvraag. Dit project voorziet in opleiding, informatie en verbinding van de vrijwilligers.
Dit project sluit aan op de Sociale agenda met de volgende pijlers:
 Vrijwilligers – (arbeids)participatie – Limburg werkt akkoord
 Buiten spelen- gezond en veilig opvoeden
 Kwetsbare positie op arbeidsmarkt en samenleving (speeltuin is voor
iedereen, rijk en arm inclusief spelen, elk werkniveau)

Project 2
Informatie, overdracht en PR
Benadering van onze doelgroepen, informatie over onze dienstverlening en uitingen die
buiten spelen motiveren en onderbouwen.

Dit project sluit aan op de Sociale agenda met de volgende pijlers:
 Gezond en veilig opvoeden
 Limburg maakt het verschil (door enthousiasme in promotie en voorlichting en
het geven van inspiratie

Project 3

Bruggenbouwers en samenwerking

Samenwerking en gezamenlijk optrekken vergroten vaak de meerwaarde van het project
voor de betrokken partijen, maar ook voor de doelgroep. In deze meerjarenperiode zullen
projecten die reeds een traditie zijn geworden in de samenwerking met de collega
maatschappelijke organisaties met enthousiasme worden voortgezet. Vooral de
samenwerking met jeugd- en natuurorganisaties kent daarin al warme contacten.
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Dit project sluit aan op de Sociale agenda met de volgende pijlers:
 Jeugdwerk
 Limburgfactor
 Doelgericht partnerschap
 Proeftuinen starten of experimenteren (samenwerkingen die nieuw zijn/ project waarin wij zoeken naar
nieuwe samenwerkingsvormen met Maatschappelijke Organisaties. Daarbij is het mogelijk dat
projecten via een aparte projectaanvraag zullen worden ingediend).

Project 4

Gebiedsontwikkeling en leefbaarheid

In dit project zal het buiten spelen en buiten zijn worden ondersteund bij partners, anders
dan speeltuinen of publieke speelgrond. Dan kun je denken aan scholen, schoolpartners en
instellingen die buiten spelen een rol van belang willen toekennen.
Dit project sluit aan op de Sociale agenda met de volgende pijlers:
 Sociale structuurversterking
 Gezonde basisscholen voor de toekomst
 Onderwijsinstellingen: proeftuinen voor positieve gezondheid (Project Speelplaats)
 Kinderwelzijn: jeugd heeft de eerste prioriteit
 Wijkgerichte aanpak “sociale innovatie en participatie

Project 5

Gemeenten

Alle onderdelen van de openbare ruimte vereisen hun eigen expertise. Gemeenten zijn in
geval van speelruimte vaak geldschieter en grondeigenaar én verantwoordelijk voor de
inrichting. Ook beheer en onderhoud behoren in het overgrote deel van de gevallen in hun
takenpakket.
Als subsidieverstrekker, vergunningverlener, grondeigenaar en gesprekspartner van de
speeltuinen en andere speelinitiatieven is Speeltuinwerk Limburg graag in contact met de
betrokken gemeente.
Dit project sluit aan op de Sociale agenda met de volgende pijlers:
 Sociale innovatie en participatie
 Proeftuinen (denk aan abonnementen voor gemeenten voor speeltuin of
burgerinitiatief begeleiding / loketfunctie of beleid maken)
 Limburg aan zet (ondersteunen in de vormgeving van beleid voor burgerinitiatieven:
dit gebeurt o.a. met kennisdagen)
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Naast bovenstaande werkzaamheden is SpeL voornemens in 2019 projectmatig te werken.
Deze projecten vallen in werkinhoud goed te verdelen in de bestaande exploitatieprojecten
en raken dientengevolge dezelfde referentiewaarden. Een stevige nadruk in deze projecten
is gelegd op participatie en samenwerken.
1. Toekomstbestendig werken & Participatie: Speeltuinwerk Limburg
 Ambassadeurs van SpeL
 Kids consulenten
2. Buiten spelen op de basisschool
 de Gezonde Basisscholen van de Toekomst (Movare, Brunssum/Landgraaf)
 Lekker in je Vel (Prisma, Peel en Maas)
 Project Speelplaats
 Kennisdagen voor Onderwijs en Kinderopvang
3. Gemeenten
 Kennisdagen Participatie
 Buiten- en speelruimtebeleid
 Begeleiding Burgerinitiatieven
4. Speeltuinen, Speelplekken, Speelinitiatieven
 Aan de slag in de Speeltuin
5. Samenwerkingen (met (Maatschappelijke) organisaties
(op zichzelf staande projecten niet nader te ondervangen in bovenstaande
exploitatieprojecten)
 Onderzoek naar de mogelijkheid om samen te werken met
o Speeltijgers (samenwerking NUSO/Jantje Beton)
o Daily Mile (Daily Mile Foundation)
o Startgrow (startgrow.nl)
o Waterklaar (WML)
o Kerngezond (kerngezond.nl)
o Groen Leren Spelen (met maatschappelijke groenpartners)
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Begroting 2019
Provincie Limburg heeft conform het Kader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 de
erkenning van Speeltuinwerk Limburg als Maatschappelijke Organisatie van provinciaal
belang verlengd.
Ter ondersteuning van en financiële onderbouwing van onze werkzaamheden is dit werkplan
voorzien van een begroting, zoals in de voorwaarden voor subsidiëring beschreven staat.
In de begroting is een heldere verdeling gemaakt tussen de exploitatie- en projectsubsidie.
De exploitatiesubsidie die met dit plan wordt aangevraagd vormt de basis voor de
dienstverlening welke Speeltuinwerk Limburg in 2019 ontwikkelt en uitvoert.
Verwachtingen rondom financiële onderbouwing van projecten is terug te vinden in
desbetreffende hoofdstuk. Daarbij zijn in de begroting 2019 meerjarige gelden terugvertaald
naar het betreffende jaar. Daar waar projecten willen steunen op (meerjarige) geldelijke
ondersteuning vanuit de Provincie, zijn zij opgenomen in de subsidie aanvraag voor 2019.
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Tot slot
Speeltuinwerk Limburg is een door de Provincie Limburg erkende maatschappelijke
organisatie. Limburg maakt een positieve uitzondering in de waarde die zij hecht aan
organisaties die tot doel hebben de samenleving leefbaarder te laten zijn.

Elke speelplek is een kans om veilig in op te groeien of op te voeden.
(Bron: Sociale agenda Limburg 2025)

Door het geven van ruimte aan buiten spelen levert Speeltuinwerk Limburg een positieve
bijdrage aan de gezonde ontwikkeling van Limburgse kinderen en de leefbaarheid in
Limburgse dorpen en wijken. Buiten spelen heeft een positieve invloed op de cognitieve en
sociale vaardigheden van kinderen en draagt bij aan de positieve gezondheid van alle
Limburgers.
Speeltuinwerk Limburg wil graag de verantwoordelijkheid die we hebben voor onze jeugd,
en daarmee voor het buiten spelen in onze Provincie, helpen dragen. Door het voortzetten
van het werk op de wijze zoals in dit plan weergegeven, ondersteunt Speeltuinwerk Limburg
de ambities zoals Provincie Limburg deze voor ogen heeft.
Met bovenstaand jaarplan en bijbehorende bijlagen hopen wij namens Speeltuinwerk
Limburg helder te hebben gemaakt waar wij ons komend jaar voor gaan inzetten.
Buiten Spelen? Ieder kind, elke dag!

Roermond, 25 september 2018
Namens bestuur van Speeltuinwerk Limburg

Twan Huyskens, voorzitter

Baer Reijnen, secretaris
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Bijlagen
-

Begroting 2019, inclusief Projecten

-

Bijlage Projectmatig werken

-

Kopie brief aanvraag reserve Project Speelplaats
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